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Problematika rovných p�íležitostí je  v Národní tématické síti 
„Rovné p�íležitosti žen a muž�“ pojata komplexn�. Aktivity 
�lenských organizací, p�esto, že se týkají stejného tématu, se 
rozhodn� nep�ekrývají, ale naopak adekvátn� dopl�ují. Síly 
jsou rozvržené, organizace p�sobí na mnoha místech sou�asn�, 
zárove� díky spojení vzniká možnost výrazn�jšího ovliv�ování 
situace ve spole�nosti.  
 
Obsah tiskové zprávy:  1) Cílové skupiny a aktivity na n� 
zam��ené. Sou�ástí této          �ásti tiskové 
zprávy jsou i osobní výpov�di 
    2) Konference – program a cíle 
    3) Národní tématická sí� – �lenové, zám�ry, 
aktivity 
 
Ad 1)  
Uv�domujeme si, že není možné ovliv�ovat pouze jednu a to 
ohroženou skupinu. Aktivity se zam��ují na 
 
A) Osoby ohrožené na trhu práce 
 
�Regionální informa�ní a poradenská centra� P�l na p�l pomáhají osobám, 
které jsou na trhu práce diskriminovány na základ� pohlaví a v�ku. 
Centra v Praze, Brn�, Liberci a Trutnov� odpovídají na dotazy a také 
poskytují bezplatné specializované právní poradenství.  
Do poradny se od po�átku projektu dovolalo p�es 3 500 osob, 
kterým byla poskytnuta fundovaná pomoc právni�ek, v n�kolika 
p�ípadech došlo k osobní konzultaci.  
Na poradnu se obrátila i Anna Mikulová, která se pustila do 
nelehkého boje s velkým podnikem.  „Ze dne na den a bezd�vodn� 
vyhodilo vedení firmy postupn� n�kolik žen a nahradili je 
mladšími muži s menší zkušeností a n�kdy i bez vzd�lání 
v oboru. M�j nástupce, který nemá v pojiš�ovn� praxi, dostal 
hned vyšší plat, než jsem m�la já po t�ináctileté praxi 
v pojiš�ovnictví. Jen protože je muž? Odchod koleg� oznamuje 

firma „odešli dohodou“ a odchod žen „vyrazili  jsme 
jí“. Jen protože jde o ženy?“, vypráví paní 

 
Rok rovných p�íležitostí pro všechny kon�í – 
seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v 
oblasti rovných p�íležitostí žen a muž�. 
A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie 
k praxi – úsp�šné p�íb�hy“, která se koná 19.listopadu 
2007 v konferen�ním centru ECM CITY (Na Strži 65, Praha 
4), od 10:00 do 16:30. 
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Mikulová.  V sou�asné dob� se díky práci informa�ního centra, 
pomoci právni�ek a odhodlání paní Mikulové blíží p�ípad ke 
konci. Bývalý zam�stnavatel se rozhodl vypo�ádat s neoprávn�n� 
propušt�nou zam�stnankyní mimosoudní cestou. 
Více informací: www.pulnapul.cz.  
 
�Projekt Prolomit vlny Otev�ené spole�nosti se zam��uje na 
nerovné zacházení s muži a ženami na pracovním trhu. Cílem 
projektu je zavedení systémových opat�ení, která odbourají �i 
zmírní rodové stereotypy a odstraní faktické nerovnosti žen a 
muž� na trhu práce.  
 Zuzana má �ty�letou dceru, se kterou z�stala doma na 
rodi�ovské dovolené.  Má vystudovanou vysokou školu a p�ed 
mate�skou u�ila na vysoké škole. Po  �ty�ech letech 
rodi�ovské dovolené otálela s oslovováním zam�stnavatel� a 
 nejd�ív hledala práci jen s nízkými požadavky na 
kvalifikaci. M�la obavu, aby  dostála nárok�m zam�stnavatele. 
P�ed n�kolika m�síci se na ni obrátila  proEquality poradkyn�, 
která poskytuje bezplatné poradenství osobám, jež se  vracejí 
na trh práce po rodi�ovské dovolené nebo po období pé�e o 
osobou  blízkou. Po n�kolika konzultacích s poradkyní si 
Zuzana ujasnila, jaké  zam�stnání by cht�la získat a dnes si 
hledá místo jako odborná pracovnice ve  svém oboru. Zuzana je 
jednou ze �ty�iadvaceti osob, jimž proEquality  poradkyn� 
poskytují pilotní poradenství, které jim má usnadnit návrat na 
trh  práce. 
Pracovní program „Think-tank p�ipravuje svými aktivitami 
budoucí myšlenkové centra pro rovných p�íležitostí pro muže a 
ženy. V rámci projektu je jeho hlavním úkolem tvorba koncepce 
mainstreamingu a gender mainstreamingu. Pracovní program 
v pr�b�hu projektu po�ádá kulaté stoly v regionech a debatní 
minisérie v Praze.  Pracovní program „Vzd�lávání“ - Škola d�ti 
obvykle vede k p�edstav�, že ženy a muži jsou od p�írody velmi 
rozdílní, což se promítá do rozhodování o jejich další 
studijní a pracovní dráze. Pracovní program Vzd�lávání chce 
zpochybnit zako�en�né p�edstavy o tom, že programátor nebo 
chirurg má být muž a zdravotní sestra nebo sekretá�ka má být 
žena. 
Více informací: www.proequality.cz.  
 
, Suport – program vzd�lávání žen pe�ujících o d�ti do 15 let 
v�ku, Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. 
hledá cestu, jak pomocí zvýšení vzd�lanosti žen, starajících 
se o d�ti a rodinu, a dosáhnout jejich v�tší šance na získání 
odpovídajícího zam�stnání a uplatn�ní. P�íb�hy žen, které se 
v regionu s dlouhodob� zvýšenou nezam�stnaností (Mostecko a 

Chomutovsko) do projektu v jeho pilotním ov��ování 
zapojily, jsou podobné. Jedná se  o ženy plnící své 
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mate�ské a rodinné povinnosti, které jsou bu� bez zam�stnání a 
cht�jí získat zam�stnání, nebo jsou zam�stnané a cht�jí získat 
lepší pozici v zam�stnání. Tyto ženy v�as z r�zných d�vod� 
nezískaly pot�ebné vzd�lání ke svému uplatn�ní v zam�stnání.  
Projekt SUPORT jim nabídl tzv. druhou šanci: získat pot�ebné 
v�domosti, podporující šanci na uplatn�ní v zam�stnání, nebo 
se p�ipravit na studium kon�ící maturitou, nebo získáním 
bakalá�ského titulu v ekonomii, bez nutnosti dojížd�ní do 
vzdálených sídel škol. 
V projektu byla vyvinuta a pilotn� vyzkoušena možnost 
praktického propojení formálního a neformálního vzd�lávání pro 
kategorii žen pe�ujících o d�ti do 15 let v�ku na n�kolika 
úrovních, nap�. neintegra�ních kurz�, kurz� po�íta�ové 
gramotnosti, (225 zapojených osob), kurz� podpory maturitního 
st�edoškolského studia (24 zapojených osob),kurz� podpory 
vysokoškolského bakalá�ského studia (23 zapojených osob).  
Sou�ástí projektu byla také pé�e o d�ti po dobu kurz� 
v rodinných centrech. 
Více informací: www.rra.cz , www.fek.zcu.cz  
 
� Projekt EQUAL MOPPS �eského svazu žen vstoupil do posledního 
roku své existence, zvolna se napl�ují stanovené kvóty a 
jednotlivé výstupy prokazují svoji životaschopnost.  
Nejživotaschopn�jší sou�ástí projektových aktivit se ukázalo 
informa�ní a poradenské centrum (InPc) v Havlí�kov� Brod�. 
Nap�íklad kapacita výjezdních a konzulta�ních seminá�� byla 
p�vodními propo�ty podcen�na a zmi�ované služby se t�ší 
nebývalému zájmu klient�/klientek. Zájem o nabízené služby 
projevují i muži, kte�í tvo�í p�ibližn� 10% všech ú�astník�. 
D�ležitým mezníkem pro neziskový sektor je zisk certifikace 
ISO 9001:2000, jež garantuje vysoký standard všech 
poskytovaných služeb. P�esto jsou všechny nabízené služby InPc 
poskytovány zdarma. 
Existenci informa�ního a poradenského centra opodstat�ují 
citace z dopis�:  
 Velmi oce�uji tuto aktivitu, která mi pomohla získat 
rozhled a v pom�rn� t�žké  životní situaci nepropadnout 
depresi. 
 Pro m� bylo d�ležité tzv.“zažehnutí ohýnku“- vyman�ní se z 
jednotvárného  života nezam�stnaného, nastartování v�domí, že 
se musím o sebe postarat. 
 Díky tomuto projektu jsem po deseti letech dostala odvahu 
p�ihlásit se na  studium a usp�la jsem.  
Více informací: www.rovnesance.cz.  
 
� Projekt „Návrat do budoucnosti“  realizuje St�ední škola technická 

v Most�. Cílem je vytvo�ení fungující regionální 
struktury pro podporu systematického p�ístupu 
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rovných p�íležitostí žen a muž� na pracovní trh v Ústeckém 
kraji. Zda se St�ední škole technické (dále jen SŠT) da�í 
plnit projektové cíle napoví p�íb�h matky s d�tmi, která si 
díky vstupu do vzd�lávacího programu v tomto projektu  splnila 
sv�j životní sen:  
 „Jmenuji se Martina Houdová. Je mi 32 let a byla jsem 6 
let bez práce. Mé sny,  že budu vykonávat práci, která m� 
uživí a navíc m� bude bavit,  se bortily jako  d�m  z karet. 
Jednou jsem se však na Ú�adu práce v Most� dozv�d�la, že m�žu 
 vstoupit  do rekvalifika�ního kurzu „Kade�nické práce“. 
Byla jsem pot�šena,  kurz naplnil zcela mé p�edstavy. Mé 
dít� jsem v dob� výuky mohla dát do  d�tského koutku Slunce, 
které vybudovala SŠT pro ú�ely tohoto projektu a kde  o n�j 
bylo postaráno po dobu mého vzd�lávání. Nem�la jsem žádné 
starosti ani  s va�ením, protože zástupci SŠT mi zajistili 
v rámci doprovodných opat�ení i  stravu ve form� ob�da 
v jídeln� v  SŠT. P�edstava, že budu v tomto oboru  podnikat 
m� zcela zaujala. P�i vybavování živnostenského listu a 
ostatních  náležitostí mi velmi pomohla pracovnice 
„Poradenského a informa�ního místa  „IMPULS“, které bylo 
vybudováno také v rámci tohoto projektu a má sídlo  taktéž  
v  prostorách SŠT. Dnes, necelé t�i m�síce po ukon�ení 
rekvalifika�ního  kurzu si už buduji sv�j vlastní kade�nický 
salón a moc se t�ším na první  zákaznice, jak jim budu 
vypráv�t o spln�ní svého životního snu.“  
 
 
 
B) Zam�stnavatele 
 
�Ú�ad roku – ocen�ní pro zam�stnavatele vyhlašuje Gender 
Studies a Ministerstvo vnitra �R je zam��eno na ve�ejnou 
správu jako zam�stnavatele a poskytovatele ve�ejných služeb. 
Na  ja�e 2007 byl vyhlášen nultý ro�ník ocen�ní Ú�ad roku „P�l 
na p�l“ – respekt k rovným p�íležitostem. P�ihlásilo se 39 
ú�ad� ve�ejné správy na obecní, m�stské i krajské úrovni. 
Linda Soka�ová  z Gender Studies k ocen�ní �íká: „Ze 
spolupráce s firmami víme, že hledají vzory a podn�ty pro sv�j 
rozvoj. A to nejen u konkurence, ale zajímá je také ve�ejná a 
státní správa. Nemén� d�ležité je v této souvislosti i to, že 
víme, že ú�ady d�lají �asto velmi zajímavé v�ci, na n�ž chceme 
upozor�ovat a motivovat tak ostatní." Cílem ocen�ní je 
senzitivizace ú�ad� ve�ejné správy v oblasti rovných 
p�íležitostí žen a muž� a v kone�ném d�sledku podpora zavád�ní 
rovných p�íležitostí do práce a politiky ú�ad�.  
 

�Sout�ž� “Podnik podporující rodinu“� po�ádaná v rámci 
projektu MOPPS �eského svazu žen si dala za cíl 
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motivovat a popularizovat vytipované zam�stnavatele v kraji 
Vyso�ina. Snažila se ukázat jim cestu k lepšímu slad�ní 
pracovních a rodinných povinností zam�stnanc�. O manuál pro 
další pokra�ování projevilo zájem MPSV, které zvažuje o 
pokra�ování na celorepublikové úrovni. Výsledky sout�že byly 
vyhlášeny 27. b�ezna 2007 v Havlí�kov� Brod�. Sout�ž se konala 
pod záštitou Ministerstva pr�myslu a obchodu �R, nám�stkyn� 
hejtmana kraje Vyso�ina a starostky m�sta Havlí�k�v Brod. 
Vyhlášení se zú�astnili zástupci zahrani�ních partner� 
projektu ze Švédska a Špan�lska. 
 
�

C) Legislativu 
�

, Metodika genderového auditu m�stského / obecního ú�adu 
vznikla v projektu Prolomit vlny a je  ur�ena ú�ad�m na úrovni 
místní samosprávy, které usilují o pln�ní vládních priorit a 
uv�domují si zásadní význam genderové rovnosti pro ekonomický 
rozvoj m�sta nebo obce. Metodika je návodem pro vykonání 
genderového auditu ve státní správ�, tedy vnímání a hodnocení 
politiky genderové rovnosti v rámci krajského ú�adu. Audit je 
zam��en na zlepšování výkonnosti ú�adu a zahrnuje analýzu 
personálních a institucionálních bariér, které mohou brzdit 
prosazování genderové politiky. Metodika je využitelná i pro 
neziskový sektor p�i hodnocení prosazování vládní politiky na 
m�stské/obecní úrovni.   
 
Ad 2) 
Konference „Od teorie k praxi – úsp�šné p�íb�hy“:  
Na konferenci vystoupí RNDr. Petr Ne�as – ministr práce a 
sociálních v�cí �R, Walter Faber – �editel odboru Iniciativ 
Spole�enství a Evropského globaliza�ního fondu, Evropská 
komise, Ing. Marie Bílková – vrchní �editelka Správy služeb 
zam�stnanosti MPSV a zástupci/ zástupkyn� realizátor� projektu 
v rámci programu EU EQUAL.  
Více informací: http://www.equalcr.cz v sekci P�ehled akcí.  
 
Ad 3) 
Národní tématická sí� NTS „Rovné p�íležitosti žen a muž�“ 
 
�lenové NTS: �eský svaz žen, St�ední škola technická v Most� 
Velebudicích, Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, 
Otev�ená spole�nost, o.p.s., Gender Studies, o.p.s., Rada 
vlády pro rovné p�íležitosti žen a muž�, MPSV - odd�lení 
rovnosti žen a muž�, MPSV - Správa služeb zam�stnanosti, Rada 
vlády �R pro rozvoj lidských zdroj�, �MKOS. 

 
Aktivity:  
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• reaguje na problematickou situaci na trhu práce a postavení 
žen v zam�stnání => poradenství, právní konzultace, ocen�ní 
„Podnik podporující rodinu“ 
•zam��ují na to, zda strategické dokumenty na národní, 
regionální a místní úrovni adekvátn� zohled�ují genderové 
principy => analýzy, doporu�ení, stínová zpráva 
 
•spolupracují na prosazování rovných p�íležitostí v �eské 
spole�nosti => Mezinárodní den rovnosti (19.6.), spole�ná 
stanoviska a tiskové zprávy 
 
Cílové skupiny: média, opinion makers, politická reprezentace 
na národní, regionální a místní úrovni, státní správa a 
samospráva, zam�stnavatelé, ve�ejnost. 
 
 


